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RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU 

OPIEKI ZDROWOTNEJ   

 

Podstawa prawna: art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 711) 

 
I. WYBRANE INFORMACJE O SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 
 

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: 

     SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁUBCZYCACH 

2. Adres siedziby:  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce 

3. Numer  telefonu, faksu  oraz adres poczty elektronicznej: 77-480-11-70, fax 77-480-11-71,             

e-mail: sekretariat@szpitalglubczyce.pl 

4. Numer identyfikacyjny REGON: 000311579 

5. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000008514 

6. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 27.08.1993 r.                  

nr Z-9438-20151116 

 

II. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY 

 

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej  została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy 

wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia. 

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku 

w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz 

prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832).  

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe 

oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w 

rozporządzeniu.  

 Analiza przypisanych punktów pomiędzy poszczególne grupy wskaźników ekonomicznych 

odzwierciedla ich znaczenie w ocenie ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej.  Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą 

o działalności leczniczej nie są nastawione na osiąganie zysku. 
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I.     WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI

Zyskowności  

netto                                                              

wynik netto  x  100%                                        

przychody netto ze sprzedaży produktów                                 

+ przychody netto ze sprzedaży towarów                               

i materiałów + pozostałe przychody operacyjne                     

+ przychody finansowe

 poniżej 0,0 %                                    

od 0,0% do 2,0 %                                             

powyżej 2,0% do 4,0%                                                                                        

powyżej 4,0%

0                          

3                             

4                                                                    

5

-3,97% 0

Zyskowności 

działalności 

operacyjnej             

wynik z działalności operacyjnej x 100%                                      

przychody netto ze sprzedaży   produktów                                           

+ przychody netto ze sprzedaży towarów                             

i materiałów + pozostałe przychody operacyjne

 poniżej 0,0 %                                    

od 0,0% do 3,0 %                                             

powyżej 3,0% do 5,0%                                                                                        

powyżej 5,0%

0                          

3                             

4                                                                    

5

-2,35% 0

Zyskowność 

aktywów

wynik netto  x 100%                                                       

Średni stan aktywów

 poniżej 0,0 %                                    

powyżej 0,0% do 2,0 %                                             

powyżej 2,0% do 4,0%                                                                                        

powyżej 4,0%

0                          

3                             

4                                                                    

5

-5,52% 0

          RAZEM   WSKAŹNIKI   ZYSKOWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 15 Uzyskane pkt. 0

II.     WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Płynności 

bieżącej

aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe                       

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 

miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe (czynne)                                                                                                                 

zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania                    

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 

powyżej 12  miesięcy + rezerwy na zobowiązania 

krótkoterminowe

 poniżej 0,6                                     

od 0,60 do 1,00                              

powyżej 1,00 do 1,50                                             

powyżej 1,5 do 3,00                                                                                        

powyżej 3,00 lub jeżeli 

zobowiązania 

krótkoterminowe = 0 zł

0                          

4                                                    

8                             

12                                                                    

10
0,80 4

Płynności 

szybkiej

aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe                          

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 

miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

(czynne) - zapasy                                            

zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania                               

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 

12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe

 poniżej 0,50                                    

powyżej 0,50 do 1,00                                             

powyżej 1,00 do 2,50                                                                                       

powyżej 2,50 lub jeżeli 

zobowiązania 

krótkoterminowe = 0 zł

0                          

8                             

13                                                                    

10 0,67 8

Maksymalna ocena  pkt. 25 Uzyskane pkt. 12

Rotacji 

należności                             

(w dniach)

średni stan należności z tytułu dostaw i usług                              

x liczba dni  w okresie (365)                                           

przychody netto ze sprzedaży produktów                                      

+ przychody netto ze sprzedaży towarów                                  

i materiałów 

 poniżej 45 dni                                   

od 45 dni do 60 dni                                             

od 61 dni do 90 dni                                                                                       

powyżej 90 dni

3                          

2                             

1                                                                    

0

33 3

Rotacji 

zobowiązań 

(w dniach) 

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług                       

x liczba dni w okresie (365)                                           

przychody netto ze sprzedaży produktów                                 

+ przychody netto ze sprzedaży towarów                                 

i materiałów

 do 60 dni                                   

od 61 dni do 90 dni                                                    

powyżej 90 dni

7                                                                    

4                                  

0

11 7

          RAZEM   WSKAŹNIKI  EFEKTYWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 10 Uzyskane pkt. 10

IV.     WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Zadłużenia 

aktywów                       

%

(zobowiązania długoterminowe  + zobowiązania 

krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) x 

100%                                                                                                                                                 

aktywa razem

 poniżej 40 %                                    

od 40%  do  60%                                             

powyżej 60% do 80%                                                                                        

powyżej 80%

10                          

8                             

3                                                                    

0

70% 3

Wypłacalności

zobowiązania długoterminowe  + zobowiązania 

krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania                                                                       

fundusz własny

 od 0,00 do 0,50                               

od 0,51 do 1,00                                             

od 1,01 do 2,00                                                  

od 2,01  do 4,00                                                                                       

powyżej 4,00 lub poniżej 

0,00

10                          

8                             

6                                                                    

4                                  

0

-5,34 0

          RAZEM   WSKAŹNIKI  EFEKTYWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 20 Uzyskane pkt. 3

25

Przedziały           

wartości

          RAZEM   WSKAŹNIKI   PŁYNNOŚCI

SUMA  UZYSKANYCH  PUNKTÓW

Ocena 

punktowa

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2020r.

III.     WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Wskaźniki Metoda ustalenia Wskaźnik Ocena 

  



3 
 

 

W wyniku analizy wskaźników, sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2020 

rok przy zastosowaniu metody punktowej, uzyskano 25 punktów, co stanowi 36% 

maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.  

Analiza wskaźników w porównaniu z okresem 2018 - 2019 wskazuje na poprawę sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Jednostki, mierzonych wskaźnikami zyskowności, płynności 

i efektywności, co oznacza: 

1. wzrost efektywności gospodarki finansowej Jednostki w odniesieniu do relacji 

przychodów i kosztów ogółem (wskaźnik zyskowności netto za 2020 r. wyniósł -3,97%, 

za 2019 r. -6,56%, a za 2018 r. wynosił -9,86%), w tym w odniesieniu do relacji przychodów 

i kosztów działalności podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej (wskaźnik 

zyskowności działalności operacyjnej za 2020 r. wyniósł -2,35%,  za 2019 r. wynosił -4,72% 

a za 2018 r. wynosił -8,30%) ; 

2. zwiększenie zdolności aktywów Jednostki do generowania zysku (mniejszej straty) 

przypadająca na jednostkę wartości zaangażowanych aktywów – wskaźnik zyskowności 

aktywów za 2020 r. wyniósł -5,52%, za 2019 r. wynosił -8,57%, a za 2018 r. wynosił -12,24%. 

3. poprawę zdolności Jednostki do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań 

krótkoterminowych, choć nadal wskaźniki pozostają na niskim poziomie (wskaźnik 

płynności bieżącej za 2020 r. wyniósł 0,80, za 2019 r. wynosił 0,47, a za 2018 r. wynosił 

0,32), przy stopniowo skracającym się okresie potrzebnym do spłaty tych zobowiązań         

(z 13 dni w 2018 i 12 dni w 2019 roku do 11 dni w 2020 roku wg wskaźnika rotacji 

zobowiązań); 

4. zahamowanie poziomu finansowania aktywów Jednostki kapitałami obcymi (wskaźnik 

zadłużenia aktywów za 2020 r. wyniósł 70%, przy 71% za 2019 r. i 70% za 2018 r.). 

 

Jednoczenie nastąpiło pogorszenie wskaźnika wypłacalności, tj. nadal następuje wzrost 

zobowiązań ogółem przy równoczesnym wysokim poziomie ujemnych kapitałów własnych.  

Ponadto nastąpiło pogorszenie się wskaźnika rotacji należności, tj. wydłużył się cykl 

oczekiwania przez jednostkę na uzyskanie należności za świadczone usługi – z 29 dni w 2018 

roku i 26 dni w 2019 roku, do 33 dni w 2020 roku. 

 
III. PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ NA KOLEJNE TRZY LATA OBROTOWE 

 

OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ 

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na lata 2021-2023 została 

opracowana zgodnie z  art. 52 ustawy o działalności leczniczej. Samodzielny publiczny zakład 

opieki zdrowotnej pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty 

działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej  

na kolejne lata obrotowe założono utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej, 

tj. osiągnięcie ujemnego wyniku finansowego na poziomie nie przekraczającym amortyzacji. 
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W prognozach uwzględniono uchwalone przez sejm zmiany w zasadach finansowania 

świadczeń ze środków publicznych, w  tym stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia 

w relacji do PKB w kolejnych latach, aż do osiągniecia min. 6% PKB w 2024 roku.  

W znowelizowanej ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1373 z póź.zm.) wpisano 

minimalny poziom nakładów na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2023, tj.: 4,78% 

PKB w 2018r., 4,86% PKB w 2019r., 5,03% PKB w 2020r., 5,30% PKB w 2021r., 5,55% PKB 

w 2022r., 5,80% PKB w 2023r.  

 

WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZE  

W dniu 30.04.2021 r. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 

2021-2024, której elementem jest Program konwergencji (przedstawia średniookresową 

prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2024 roku). Program 

powstał równolegle z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który 

zawiera plan reform i inwestycji w latach 2021-2026, finansowany dotacjami i pożyczkami 

z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (23,9 mld euro w ramach 

grantów i 10,8 mld euro w ramach części pożyczkowej). 

Prognozuje się, że w 2021 roku tempo wzrostu realnego PKB osiągnie 3,8%, w 2022 roku 

wyniesie 4,3%, a w latach 2023-2024 ukształtuje się odpowiednio na poziomie 3,7% oraz 3,5%. 

Uzyskanie przez Polskę środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia 

Odporności pozwoliłoby jednak na zwiększenie poziomu realnego PKB o odpowiednio 1,2% 

w 2022 roku oraz 1,3% w roku po horyzoncie objętym Programem konwergenci. 

Według Komisji Europejskiej w latach 2021-2022 wszystkie państwa członkowskie powinny 

kontynuować działania antykryzysowe, a co za tym idzie prowadzić polityki budżetowe bez 

ograniczeń ze strony UE co do tempa wzrostu wydatków. Program konwergencji został wiec 

opracowany przy założeniu ograniczenia deficytu sektora instytucji rządowych 

i samorządowych dopiero od 2023 roku. 

Przedłużająca się pandemia i spowodowane nią ograniczenia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej będą mieć długookresowe konsekwencje dla gospodarki, w szczególności 

dla rynku pracy. Prognozowanie końca pandemii ciągle obarczone jest dużym ryzykiem błędu. 

W scenariuszu makroekonomicznym przyjęto, że ograniczenia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej będą znoszone od maja br. i nie powrócą na jesieni, m.in. za sprawą Narodowego 

Programu Szczepień. 

Pandemia spowodowała pogorszenie wskaźników demograficznych Polski i przewiduje się, 

iż w kolejnych latach liczba ludności w wieku 15-74 lat będzie malała w tempie 0,2% rocznie, 

by w 2024 roku zmniejszyć się o 0,4%. W konsekwencji w końcu horyzontu prognozy 

współczynnik aktywności zawodowej (BAEL, 15 lat i więcej) obniży się poniżej poziomu 

obserwowanego obecnie. W kolejnych latach stopa bezrobocia będzie wyraźnie spadać – 

w 2022 roku do 3%, zaś w 2023 roku do 2,5%. 
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Mimo utrzymania dobrej sytuacji na rynku pracy, przewiduje się, że obserwowany przed 

pandemią trend wzrostu dynamiki przeciętnych wynagrodzeń odwróci się w najbliższych 

2 latach. W 2021 roku oczekuje się jeszcze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej o 6,2%, a w 2022 roku o 6,4%. W kolejnych 2 latach tempo to będzie jednak spadać 

– w 2023 roku przewiduje się wzrost o 5,8%, a w 2024 roku – o 5,3%. Realny wzrost 

wynagrodzeń osiągnie maksimum w 2022 roku na poziomie 3,5%, by w horyzoncie prognozy 

stopniowo się obniżać do 2,8%. 

Oczekuje się, że inflacja w całym 2021 roku wyniesie średnio 3,1%, a w następnych latach 

prognozy będzie się zbliżać do celu inflacyjnego 2,5%. 

 

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 

Podstawą określenia prognozowanych przychodów i kosztów jest plan finansowy SP ZOZ 

w Głubczycach na 2021 r.                             
 

Do prognozy przychodów na lata 2021-2023 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń 

ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności  

podmiotu prowadzonej w 2020 roku (bez oddziału pediatrycznego, którego kontrakt wygasł 

w dniu 22.03.2020 r.), a od roku 2022 z pomięciem świadczeń związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.   
 

Aktualnie obowiązują następujące umowy zawarte z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ 

w Opolu na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych:   

1. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) - obejmuje działalność oddziałów 

szpitalnych, Izby Przyjęć, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także obejmuje 

ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (endoskopia i tomografia 

komputerowa) oraz podstawową opiekę zdrowotną w zakresie nocnej i świątecznej opieki. 

Część z tych świadczeń finansowana jest w ramach tzw. ryczałtu;  

2. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne (SZP) - obejmuje 

działalność Oddziału Neurologicznego w zakresie procedur specjalistycznych; 

3. umowa na świadczenia gwarantowane w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) 

- w ramach tej umowy realizowane są usługi lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowej, 

higieny szkolnej i transportu sanitarnego; 

4. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne (RTM) – 

realizowana w ramach Konsorcjum (9 szpitali powiatowych oraz Opolskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego). W ramach tej umowy świadczymy usługi poprzez 2 zespoły „P” 

w składzie 2 ratowników, oraz 1 zespół „S” w składzie lekarz systemu i 2 ratowników;   

5. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne 

i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (SPO/I i SPO) - 2 umowy obejmujące 

opiekę w ramach zakładu opiekuńczo-leczniczego i opiekę pielęgniarki długoterminowej; 

6. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

(AOS) – świadczenia w zakresie otolaryngologii;  
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7. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza (REH) - 

świadczenia udzielane w systemie ambulatoryjnym;  

8. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenia 

uzależnień (PSY); 

9. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka paliatywna i hospicyjna (OPH)  

- dotyczy pacjentów paliatywnych w ramach hospicjum domowego; 

10. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - świadczenia w zakresie: hospitalizacji 

pacjentów z wirusem Sars-CoV-2 (w tym gotowości i ryczałty), wstępnej kwalifikacji typu 

pretriage dla osób z podejrzeniem COVID-19, wykonywania wymazów oraz prowadzenia 

punktów mobilnych, udzielania porad, teleporad oraz wizyt domowych, szczepienia 

przeciw wirusowi SARS-CoV-2. 

 
Przychody z NFZ stanowią ponad 96% przychodów Jednostki. Wysokość kontraktu ma więc 

bezpośredni wpływ na kondycję finansową podmiotu.  

Prognoza przychodów na lata 2021-2023 została oparta na bazie wykonania świadczeń opieki 

zdrowotnej za 2019 rok (planów rzeczowo-finansowych ww. umów z NFZ bez oddziału 

pediatrycznego, którego kontrakt wygasł w dniu 22.03.2020 r.), z uwzględnieniem planu 

finansowego NFZ  na 2021 rok oraz prognozy przychodów i kosztów NFZ na kolejne lata, 

które zakładają uchwalone zasady finansowania świadczeń ze środków publicznych opartych 

na stopniowym wzroście nakładów na ochronę zdrowia w relacji do PKB w kolejnych latach. 

Podobnie jak w całej gospodarce w okresie styczeń - kwiecień br. odnotowano zmniejszenie 

rzeczowe wykonania kontraktu w stosunku do planu, jednak spadek przychodów z tego tytułu 

zrekompensowały przychody z tytułu realizacji umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

a mianowicie świadczeń w zakresie: hospitalizacji pacjentów z wirusem Sars-CoV-2 (w tym 

gotowości i ryczałty), wstępnej kwalifikacji typu pretriage dla osób z podejrzeniem COVID-19, 

wykonywania wymazów oraz prowadzenia pkt mobilnych, udzielania porad, teleporad 

oraz wizyt domowych, czy szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2. 

 

W prognozie na 2021 rok założono, że poziom spadku przychodów z tytułu niewykonanych 

zakresów rzeczowych świadczeń wynikających z zawartych umów ryczałtowych jak i umów 

odrębnie finansowych, zostanie pokryty z nawiązką z tytułu wykonania świadczeń opieki 

zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

rekompensując wszystkie poniesione w 2021 roku koszty działalności Jednostki.  

Według  najnowszego Raportu Banku Światowego w 2021 roku nastąpi odbicie konsumpcji 

prywatnej. Oczekuje się, że ożywienie handlu w strefie euro, w połączeniu z większym 

zaufaniem i wzrostem konsumpcji prywatnej i inwestycji będzie sprzyjać umiarkowanemu 

ożywieniu gospodarczemu na poziomie około 3,3%, a w 2022 roku wzrost gospodarczy 

przyspieszy do poziomu 4,2%. 

Ze względu na powyższe w prognozach na lata 2021-2023 założono niewielki wzrost 

przychodów z usług komercyjnych – co stanowi jednak niewielki odsetek w całości 

przychodów Jednostki. 
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Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane                                                       

z realizacją umów z płatnikiem publicznym oraz dotyczące innych przychodów, a ponadto 

uwzględniają obowiązujące przepisy regulujące obowiązki podmiotów leczniczych w zakresie 

wysokości wynagrodzeń dla pracowników medycznych, a także planowane zmiany związane 

ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostem wysokości najniższego 

wynagrodzenia  zasadniczego dla pracowników medycznych. 

W prognozach ujęto również zaplanowane do sfinansowania wydatki w ramach projektów 

i programów wieloletnich w tym związane z programami współfinansowanymi udziałem 

środków zagranicznych, a także wydatki inwestycyjne na lata 2021-2022. 

Do prognoz kosztów przyjęto następujące założenia:  

1. koszty pracy pracowników zatrudnionych  na umowę o pracę  ustalono biorąc pod uwagę 

obowiązujący Regulamin Wynagrodzeń, a także planowane zmiany związane ze wzrostem 

minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku (o co najmniej 184,70 zł) oraz wzrostem od dnia 

01.07.2021 r. wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 

medycznych; 

Według projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia  

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz 

niektórych innych ustaw (druk 1202 z dnia 19.05.2021 r.) w 2021 roku nastąpi zwiększenie 

kosztów pracy o prawie 1,7 mln zł, przy założeniu, że źródłem sfinansowania tych wydatków 

będą koszty NFZ, tj. przychody z kontraktu z NFZ. Ponadto założono coroczny wzrost 

poziomu wynagrodzeń o 6%; 

2. od 2021 roku podwyższono koszty pracy w związku z ustawowym terminem wprowadzenia 

w jednostkach finansów publicznych Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ustawa z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wskazuje  dobrowolność 

gromadzenia oszczędności w ramach programu, co obecnie generuje dodatkowe koszty 

pracy na poziomie ok. 40 tys. zł rocznie; 

 
3. koszty stałe funkcjonowania podmiotu ustalono w oparciu o obowiązujące umowy i stawki 

na dzień 30 kwietnia 2021 roku; 

4. w pozostałych kosztach założono wzrost rok do roku w wysokości inflacji na poziomie 3% 

(nie przewidując wzrostu w zakupie paliwa i usługach pomocniczych, przy jednoczesnym 

założeniu większego wzrostu w usługach specjalistycznych w tym medycznych). 
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Wskaźnik
Ilość 

punktów
Wskaźnik

Ilość 

punktów
Wskaźnik

Ilość 

punktów

Wskaźnik zyskowności  

netto  (%)                                                           
0,25% 3 1,67% 3 2,43% 4

Wskaźnik zyskowności 

działalności operacyjnej 

(%)            

1,64% 3 3,53% 4 4,29% 4

Wskaźnik zyskowność 

aktywów (%)
0,39% 3 2,64% 4 3,84% 4

Razem 9 11 12

Wskaźnik bieżącej 

płynności                                           
0,75 4 0,79 4 0,85 4

Wskaźnik szybkiej 

płynności
0,66 8 0,73 8 0,80 8

Razem 12 12 12

Wskaźnik rotacji 

należności                                     

(w dniach)                           

36 3 36 3 35 3

Wskaźnik rotacji 

zobowiązań                                          

(w dniach)

9 7 8 7 7 7

Razem 10 10 10

Wskaźnik zadłużenia 

aktywów (%)                          
68% 3 64% 3 63% 3

Wskaźnik wypłacalności -4,86 0 -5,99 0 -10,27 0

Razem 3 3 3

Wskaźniki

I. WSKAŹNIKI 

ZYSKOWNOŚCI

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OENY SYTUACJI EKONOMICZNO FINANSOWEJ-  

PROGNOZA NA LATA 2021-2023

2021

IV. WSKAŹNIKI 

ZADŁUŻENIA

2022

Łączna wartość punktów 34 36 37

2023

II. WSKAŹNIKI 

PŁYNNOŚCI

III. WSKAŹNIKI 

EFEKTYWNOŚCI

Grupa
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Wskaźniki 2020 2021 2022 2023

Wskaźnik zyskowności  netto  (%)                                                           0 3 3 4

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)            0 3 4 4

Wskaźnik zyskowność aktywów (%) 0 3 4 4

Wskaźnik bieżącej płynności                                           4 4 4 4

Wskaźnik szybkiej płynności 8 8 8 8

Wskaźnik rotacji należności  (w dniach)                           3 3 3 3

Wskaźnik rotacji zobowiązań  (w dniach) 7 7 7 7

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)                          3 3 3 3

Wskaźnik wypłacalności 0 0 0 0

RAZEM 25 34 36 37
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IV. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA SYTUACJĘ 

EKONOMICZNO-FINANSOWĄ  
 

Przedłużająca się pandemia i spowodowane nią ograniczenia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej będą mieć długookresowe konsekwencje dla gospodarki, w szczególności 

dla rynku pracy. Prognozowanie końca pandemii ciągle obarczone jest dużym ryzykiem błędu. 

W scenariuszu makroekonomicznym przyjęto, że ograniczenia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej będą znoszone od maja br. i nie powrócą na jesieni, m.in. za sprawą Narodowego 

Programu Szczepień. 

Pełny powrót do normalnej sytuacji potrwa jednak dłużej, a walka ze skutkami epidemii będzie 

długotrwała i może mieć znacznie większy wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej. Spadek 

aktywności gospodarczej i pogorszenie sytuacji na rynku pracy mogą mieć większą skalę 

niż przyjęto w założeniach. 

 

Oczekuje się, że inflacja w całym 2021 roku wyniesie średnio 3,1%, a w następnych latach 

prognozy będzie się zbliżać do celu inflacyjnego 2,5%. Czynnikiem ryzyka dla realizacji 

prognozy inflacji jest możliwość innego niż założono kształtowania się cen na światowych 

rynkach surowców energetycznych i żywności, w szczególności dotyczy to cen ropy naftowej, 

które mają istotny wpływ na krajowe ceny paliw, a w konsekwencji na koszty transportu. 

Uzyskanie przez Polskę środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia 

Odporności pozwoliłoby jednak na zwiększenie, począwszy od 2022 roku, poziomu realnego 

PKB, a ponadto na realizację zapowiedzi Rządu, przedstawionej w dniu 15 maja 2020 roku 

na konwencji programowej PiS w dokumencie pn. „Polski Ład”, tj. wdrożenia nowego 

programu społeczno-gospodarczego, zawierającego kompleksową strategię przezwyciężenia 

skutków pandemii oraz gospodarczej odbudowy, w tym m.in. przeprowadzenia reformy 

systemu ochrony zdrowia. Pierwszym filarem “Polskiego Ładu” jest zdrowie. 

Zgodnie z planem, w ciągu najbliższych sześciu lat wydatki na zdrowie mają się zwiększyć 

do 7 proc. PKB. Już w 2023 roku mają osiągnąć 6 proc. PKB. Nowe środki mają zostać 

przeznaczone na inwestycje (Fundusz Modernizacji Szpitali), cyfryzację (System Informacji 

Medycznej SIM, Centrum Obsługi Pacjenta - pacjent.gov.pl), nowe kadry (wzrost nakładów 

na minimalne wynagrodzenia, system wsparcia finansowego na start dla medyków, stypendia 

i kredyty na studia medyczne) i nowoczesne terapie (Fundusz Medyczny). 

Zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia ma zmniejszyć kolejki, a cyfryzacja 

ułatwić dostęp do lekarza. Reforma zakłada ponadto wdrożenie: programów 

optymalizacyjnych i modernizacyjnych szpitali (Agencja Rozwoju Szpitali, zmiana struktury 

właścicielskiej szpitali), drugiego etapu reformy sieci szpitali, mechanizmów akredytacji 

monitorowania jakości (ustawa o jakości), programów badań profilaktycznych (Profilaktyka 

40+), oraz w zakresie nielimitowanego dostępu do diagnostyki i terapii onkologicznej 

i kardiologicznej, a także specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. 
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PODSUMOWANIE 

Podstawową działalnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest 

działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych 

ze środków  publicznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest jednostką 

nastawioną na osiągnięcie zysku. 

Zasadniczym celem działania  podmiotów leczniczych realizujących usługi w całości 

finansowane lub dofinansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały 

potrzeb obywateli w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo 

świadczeń zdrowotnych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej udziela świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom 

uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, 

za częściową lub całkowitą odpłatnością. Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielone 

odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność 

ustalane są w oparciu o rzeczywiste koszty związane z realizacją procedur medycznych.  
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